
Câmara Norte-Americana
de Comércio no Brasil.
sediada no Rio de janei
ro, acaba de apoiar as

proposta relativas aos a

côrdos comerciais reetpro
cos com outros países, en
tre os quaís o Brasil, em
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bora sugerisse que esse

'!!!

O
. pais suspendesse as res-

Domingo, 2 de Fevereiro de 1947 atarina - N. 1 412 trições conrra o comércio
______________________________� ------�------__--------------..i ... , --....

estadunidense.
O Comité Inter-Depar

tamental de Informações
Reciprocas prosseguiu em

em seu terceiro dia de de
bates, durantes os quais
GS representantes de vá
rias organizações, firmas
comerciaes e da classe
trabalhista apresentaram
seus pontos de vlsra so

bre os propostos acôrdos
comerciais com 18 paises,
que deverão ser negocia
dos em Genebra no mês
de abril próximo vindou
ro.

O sr. Howard S. Leroy,
representante de Washing
ton junto á organização
comercial do EE. UU. no
Brasil, declarou que o co-:

mércio norte-americano se

via frente a leis restritivas
no Brasil, e que a revoga
ção destas deveria servir
de basa pera as [negocia
ções. Referiu-se ele prin
cipalmente ás restrições
brasileiras centre as cornn

hias bancárias, cinernaro

gràficas e de seguro norte
americanas.

-.
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nacional, cuja direção defesa doregime, Crian-j nono de toda a tonelagem
suprema reside fora do do assim um

- clima de de óleo norte-americano é

pais". .

.

confiança, de trabalho e movido pelas 140.000
operosidade, o govêrno milhas (524.000 quilome-

E, Ilnalízado.u genoral poderá dedicar-se, exclu- tros) de oleodutos, segun
Góis advertiu: . sidamente, á solução dos do informações da ôran
-"Devem ser votadas nosso problemas comple- dard Oi! of New Jersey.
novas ou revistas as leis xos em todos os ramos Presentemente, há nos

em vigor e regulamen- da admistração pública EE.UU. cerca de 421,000
tadas os dispositivos para satisfazer as neces- poços produtores, com

constitucionais que per-I sidades vitais do nosso uma produção total de
mitem a segurança e povo ..

"

. rnais de 4.750.000 barris
diários. Mais 5.500.000 diá
rio são rnovtdos pelos
oleodutos.

Comunismo e

5a. coluna.
Falando sôbre os re

sultados conhecidos do
pleito de 19 de Janeiro,
o General Gois Monteiro
declarou:
"- Dentro das nações
democràticas, as organi
zações bolchevistas, que
são iniludivelmente uma

só organização interna
cional, como o foi a quin
ta-coluna, procurou ali
anças e acôrdos com as

outras correntes nacio
nais de caráter transitó
rio para levar a efeito
o desenvolvimento de
sua a9ão mais facilmen
te. FOI o caso das chama
das "frentes populares",
realizadas em varios paí
ses, com maior ou me

nor êxito antes da ulti
ma guerra e também
depois, como está acon-

ôeç, Irinen
1 122
2 144
5 135
4 130
5 92
6 48
7 28
8 25
9 155
10 77
11 104
12 97
15 98
14 66
15 68
16 76
17 48
18 115
19 100
2O 58

21 65
2� 56
2Õ 54
24 11
25 21
26 70

2.052

1 95
2 69
3 85
4 61
5 94
6 80
7 66
8 59
9- 99

1O 28
1,1 30
12 41
1õ 50
14 2?
15 42
16 51
17 10
18 10
19 37
20 49
21 6U
22 47

2õ 104
24 90
25 106
26 101
27 ·105
28 72
29 15
50 17
31 24
52 12
35 55
54 43

1.858

tecendo no Brasil, com

real proveito para o a

vanço do comunismo de
vido o individualismo sui
cida que tem dominado
no nosso ambiente.
A luta eritre o P.T.B.

e o P.C.B. e a aliança Notas edeste partido com ía-
.

- -x-

ções da U.D.N., do pro-

NOtl·cías Washington (SIH)-Os re-

prio P.S.D. e com outros guiamentos que regem a

partidos, como o P.S.P., exportação de veículos
de São Paulo, são uma

I
-----

motorizados dos Estados
demonstracão . evidente Mario Tavares o candi- estrela do snr. Getulio Unidos foram, de um mo-

O P.T.B., 'que realmente dato ao governo de São Vargas está caindo e que do geral, abrandados, se

tem substância pöpular Paulo pelo P . .s.D e que o fu!uro presidente da R�-I gundo anuncio recentemené, na realidade, um par- foi derrotado concedeu publica sera o sr. Otavio o Departamento de Cornér
tido de caráter pessoal importanea entreviste aos Mangabeira uma das figu- Assim é que os controles
que sobrevevirá sómente jornais, declarando que a ras mais brilhantes do pais. de exportação sobre os

enquanto o seu chefe não -x- novos caminhões, ônibus
desaparecer, ao passo BITTER AGUIA

Foi prorogado por ma- eichassis foram removidos,
que o e.C.B., mesmo mu- is 90 dlas o preso para e as restrições sobre a

dando seu diretor atual é o grãnde estomacal recolhimento das noras emição de licenças de
subsistirá, porquanto é da época. que a partir de ag-ora de- exportação pare carros
uma organização extra-

_
veriam ter descontos. novos e usados conside-

- x- ravelmenra seduzidas.
O snr. Prefeito de Blu- Uma cota adicional de -x-.-

rnenau não gostou das de exportação referente a Washington (SIH) -Dre.
p.e.B. 'crilticas DfeitaAS Ph7llo Bnosls.o um mês foi estabelecidà aços maís reduzidos para

1 co ega r. c I es a si- fim de permitir a exporta- produtos agrtcoles e élí-

O ni, da" A cidade de Blu- ção limitada de carros mentes reduziram em O.

O
menau" e pare ernedron- quando este se desfi na- 4% os preços cotados pe-

O rar a imprensa livre, con rem a fins comerciais ou lo Bureau de Esratlstlca de

O
tra ele abriu processo. . pessoais. Anteriormente, Trabalho, na semana que

O Coitado do snr.Prefeito, as licenças pare "uso pes- terminou a 4 de janeiro.
e que saudades, ele não de- soai" exigiam certificado Esse declinio verificado

� 6 - ve ler. do DJR. ;H - .-�. do fabricado do fãhr.ica.D� em duas semi:lnas- cOllse�

O Ao nosso brilhante co- re assegurado que o car- cutlvas levou a cotação a

O lega a solidariedade do ro devia ser lançado con-: 159,1%, igual á media de

O
"Correio do Povo" centra tra sua cota de exportação. 1926, e igual á cotação de

O os que querem garrorear As licenças não serão quatro semanas arras e

O a liberdade· da imprensa, válidas se o carro usados cerca de 50,2% sobre a

O como já procuraram nas destinar-se á revenda. do mês de Janeiro de 1646.
O eleições roubar o direito Outrossim, os carros Enquanto os preços mé-

O
de votar livremente. usades 'podem ser egora dios de todos os generos

O Mas .:I resposta do po- exportados em quanríde- não agrlcolas subiram cer-

1 vo veio apontar-lhes o des razoaveis para qual- ca de 0',2,% durante a se-

O caminho que merecem o quer propósito inclusive a mana, os produtos agrlco-
O despreso publico. revenda. Todavia, o con- Ia baixaram em 1 %, refle-

-x- trole geral de distribuição tíndo-se em menores cota-
Washington (SIH)-A por palses será mantido. çöes para cereais, algodão,

General Motos, no ano - x- ovos e alguns legumes e

passado, fabricou 827.849 Washington _ (SIH)-A Irures frescas.
carros de passageiros e

506.436 caminhões, A pro
dução total norte-america- LI·vres de controlena de automoveis foi cer
ce de 45 por cento da
produção total da General
Motors em 1941 e a de
caminhões, cerca de 70
por cento da produção do
mesmo ano.

Serra Alta

AderbaI Sada P.S.D.
80 O 77
80 1 7R
77 O 75
100 .2 .91
95 O 95
55 O 51,
90 O 85
"20- ...,_.. O 19"

.

58 O 36
21 O 22
47 1- 46
79 1 64
51 1 40
51 1 45
64 2 59
69 1 56
41 2 47
9 O 6
57 O 46
38 - O 54

Campo Alegre
62 O 56
76 O 64
141 O 150
65 O 59
42 O 57
108 O 107

Legendas Estaduais
U.D.N. P.T·B. P.R.P.

103 18 5
120 50 5
119 18 2
108 24 4
83 4, 2
47 2 O
51 2 O
23 O -2-
120 14 18

\
74 O O
100 2 1
6 4 2

11 4 97
7 3 91
7 3 55
7 6 92
5 3 72

79 1 32
1 O 57

57 O 107

64 Õ 20 O
58 9 1 O
35 O O O
14 O 9 O
22 O O O
66 O O O

1345 140 634 2

r a

75 26 1 2
46 52 O 2
57 32 O 7
55 27 O 4
55 57 1 5
58 27 O 4
51 83 2 1
55 55 2 2
53 36 O 2
11

,
16 O O

�7 10 O O
32 50 O O
21 11 O O
29 8 O Ö
36 38 O O
58 24 O O
8 8 O O

11 5, 8 O
26 7 1 . O
15 1 O O
6 7 O O

�5 21 7 O

I
92 51 13 O
65 33 13 O
92 24 2 o
89 28 18 O
85 25 14 O
65 81 O O
12 12 4 O
12 11 4 O
21 25 O O
11 4 2 O
·51 6· O O
42 25 O O

1.569 746 92 29

1.652 12 1.520·--�""!'!!'"--�--�----
M ai

89 1
97 O
81 O
100 O
103 O
71 O
82 O
112 O
84 o
159 O
1 36 O
201 o
116 O
118 O
130 O
152 O
113 O
106 O
96 O
173 O
207 o
151 .

o

Itaiopolis
100 6
80 5
91 6
182 2
84 11
115 7
124 O .

120 2
154 4
142 O
116 2
122 O

5.987 46

75
81
61
85
90
56
56
72
82
161
158
172
109
102
96
114
101
100
90
192
195
150

74
55
66
77
67
85
111
109
105
135
105
80

5.442

com a produção record de
8. 221.000 unidades, no

ano de 1940. Os pneus
pare carros de passagei
ros' de acôrdo com o

Departamento de Carnér
cio, serão liberados de
controle tão logo a pro
dução seja suficiente pa
ra assegurar que as ex

portaçãoes não causarão
transtornos ao mercada
intreno.

os pneus.
Washington (SIH)-Os

controles de exp"tação
-x- sobre pneus de caminhão

Washington (SIH)-Um e ônibus e todos os tipos
de valvules foram removi
dos, em virtudes de ter
sido sua produção verde
deiro record, durante o

ano de 1946. A produção
de peneus

.

de ônibus e

caminhão, naquele ano,
foi calculada em 15.90·1.000
unidades, em comparação

...............���

� Grande numero de pes- �
� soas se curaram do' esto- �

I��Festa de
"São Sebastião".
o vigario da Paroquia

agradece a todos os que,
de qualquer Iorma con- Laranjeiras, Pecegueíros, Kakiseíros, Macieiras, jabotica-
tríbuíram para o bom beiras, etc. - Roseiras, Dahlias, Camelias, Coniferas, PaI·
exito da festa em bene- meiras, etc., etc.

ficio do Salão Cristo Rei, i PEÇAM CATALOGO ILUSTRADO
,

cujo resultado liquido Leopoldo Seidel- OORUPA
foi de UrS 28.259,00. .--------- •
As bençãos de Deus

desçam sobre os nove

neiros, festeiros e para
todos os que auxiliaram
com serviços no dia, ou
antes angariando pren
das, e os que com estas
contribuiram.
Jaraguà do Sul, 28 de

fevereiro de 1947.
P. Alberto Jacobs

Vigario

--------.--------

&Kühn Rengel
FERRARIA

Fabrica de ferramentas agricolas.
Principalmente Machados. Enchadas Foi

ces etc.

-�-----------.---------------
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De ordem do sr, Pre
feito Municipal, intimo o

Escriturário João da Sil
va Neves, lotado nesta

Prefeitura, que sem ceusa

justificada vêm faltando
ao serviço desde o die 20
de dezembro p. findo, a

se apresentar nesta Repar
tição, dentro prazo de 20
dias, contados de hoje, ou
a justificar o motivo de
sua ausência, sob pena de,
findo êste prazo, ser exo

nerado por abandono de
emprêgo, na frorna prescri
ta pelo arr, 228, do decre-Ito-lei n. 700, de 2&-10-1942.
E para que chegue ao

conhecimento daquele fun-
cionário, foi lavrado o --F-.e�·'-c-u-Ia-r-I·-a-R-I·-o-M-o-Ib-a-�-·"-.A-.presente edital, que será J
publicado pelo "Diário
Oficial do Estado" e jor
nal "Correio do Povo"
desta cidade.
Secretária da Prefeitura

Municipal de Iaregué do
393.531,00 Sul, 22 de Janeiro 1947.

José Pereira Lime.
Secretàrio.

Artur MUller, Oticial do
Registro Civil do 10 Distrito
da Comarca raraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim Je se habilitarem para

casai-Se:
------------,--------

Edital n.2171, de 27·1·1947 Bernardo
Francisco Fodi e Asta

Rüdiger .

Ele brasileiro solteiro
mecanico, domiciliado e

409.587,50 residente em Corupá, sen-
do filho de João Fodi

30.000,00 Junior e de Elisabetha

6 5 Lehnert Fodi.1.475.1 7, o
Ela brasilelra solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade
filha de Emilio Rüdiger

Credito e de Tecla Bublitz Rüdi-

738.228,50 ger.

5.764,20 Editáln. 2172, de 20.1 1947
João Heiden e Agnes

Würges.
Ele. brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
á Estrada Nova. filho de 3x1
João José Christovão
Heidem e de Gertrudes
Augusta Heiden .

Ela, brasileira, solteira,
743.992,70 lavradoura, domiciliada

e residente neste distri-
to, em São Francisco de

Paulo, filha de Valentim
Würges e de Olga Ba
chmann Würges.
E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei

passar o presente edital que
Os abaixo assinados, membros do Conselho fiscal da firma Ber- será publicado pela impren-

nardo Grubbe S/A. .: lnd.' e Com .. tendo examinado cuidadosamente o balan- sa e em cartório onde será E X T E R N A T O

ço, contas e demals documentos, relativos ao exercicio findo e tendo achado aiixado dui ante 15 dias, Si'. .

tudo em perfeita ordem, são de parecer que sejam os mesmos aprovados pela I alguem souber de algum im- Epoca de !'llatrJcula �ar.a. todos os cursos .. de 15 a 28

Assembléa Geral Ordineria e realíser-se no dia 22 de fevereiro proximo. pedimento acuse-o p�ra os de fevereiro. - ReIniCIO de aulas em 1 . de Março.

Iaragué do Sul, 20 de Janeiro de 1947. fins legaes.
ARTUR MÜLLER, oficial iJosé M. Müller

; Adél ia D. Müller IErnesto Le s emann @!@ ®!@ @'i'® @'t@

Bernardo
,

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul.

EDITAL

GrubbaS/A.
Industria e Conaércio

Relatório da Diretoria

SENHORES ACIONISTAS.

Em cumprimento ao que estabelece os nossos estatutos e a lei das
Sociedades Anonimas, submetemos a apreciação de Vv. ôs, o balanço geral e

CIS contas de Lucros e Perdas, do exercicio ora findo, bem assim ö-parecer do
Conselho fiscal.

Pelos dados em apreço, que representam, a verdadeira situação de
Bossa Sociedade e o resultado obtido nesse ano, os Senhores Acionistas "reem
presentes todos os esclarecimentos pera bem julgarem os atos da Diretoria, a

qual, todavia, encontra-se ao inteiro dispôr, pera outros informes .

que se tor
narem necessarios.

I

Balanço geral, encerraào em 31 ôe dezembro ôe 1946_

A T I V O
Imobilisado

Imoveis
Maquinas e Instalações
Veículos e semoventes
Bens moveis

Disponivel
Ca i x a

Realisavei 8 curto e longo prazo.
Devedores por vendas mensees

Devedores em C/Correntes
Letras a receber
Mercadorias

Conlas de compensação.
Ações caucionadas

289.606,00
58.925,00
44.000,00
1.00.:>,00

9.627,10

52.529,60
222.377,20
501.780,20
285.322,401 1.042.009,40

30.000,00
Tot a I 1.475.167,50

PASSIVO
Ião exigivel.

Capital
Fundo de Reserva
Fundo de depreciação

Exigivel a curto e longo prazo.
Credores em C/Correntes
Letras a pagar » comerciais
Letras descontadas
Dividendos não reclamados
Dividendo' n=, 2

Contas de compensação.
Deposito da Diretoria

870.000,00
130.000,00
35.580,00 1.035,580,00

133.319,00
63.191,80
67.176,70
41.500,00·
104.400,00

Tot d I

II

Demonstrativo 'da conta LUCROS E PERDAS, em 31 de dezem-
, bro de 1946.

DeblloConlas
Mercadorias
Juros e Descontos
Comissões
Impostos e selos
Ordenados
Despezas gerais
Fretes e exportação
Gratificações
Lucros e Perdas - Saldo
Fundo de depreciação.
Fundo dê reser ...a

.

Dividendo N. 2

34.202,00
127.415,00
91.278,00
216.777,00
72.797,40
11.510,00
25.318,30
14.795,00
45.500,00

104.40000
743.992,70

_fRraguá do Sul, 31 de dezembro de 1946.

Bernardo Grubba
Waldemar Grubba

Diretores
-x-x-x-

Perecer do Conselho Fiscal.

Edital de Convocação

Banco Mercantil �e Santa Catarina S.A.
ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTLTUIÇÁO
São convidados os subscritores do capital do

"BANCOMERCANTIL DE SANTA CATARINA S/A",
a se reunirem, em Assembleia Geral, no edificio do
"Teatro Carlos Gomes" à rua 15 de novembro, nés
td cidade de Blumenau, ás 10 (dez) horas, do dia
28 de fevereiro, do corrente ano, a-fim-de delibera
rem sôbre a seguinte ordem do dla .

1'.)- Constituição da Sociedade;
2'.)- Eleição da Diretoria;
3'.)- Eleição dos Membros dos Conselhos de Ad

ministração e fiscal;
4',)- Outros assuntos de interesse da Sociedade.

Blumenau, 3 de janeiro de 1947

Banco Mercantil de Sanla Calarina. S/A.
OSWALDO MDELLMANN AMtRICO STAMM

Fundadores

Assembleia Geral Ordinária

CONVOCAÇÄO
São convidados os 'senhores acionistas a se

reunirem em assembleia geral ordlnaria, ne séde
social, as 14 horas, no dia 15 de fevereiro proxírno.

ORDEM DO DIA.

1°.) - Exame, discussão e aprovação das con

tas da Diretoria, do parecer do Conselho
fiscal e do Balanço.

20.) - Eleição do Conselho fiscal.
3°.) - Assuntos diversos.

Iaragué do Sul, 10 de janeiro de 1947.

Walter Breithaupt
Adolfo Antonio Emmendoerfer

3x1 Diretores

Grubba S/A.
Industria e Comércio

.. • ii>

Assembleia Geral Ordinaria

CONVOCAÇÄO
Pelo presente são convidados os senhores acio

nistas a se reunirem, em Assernbléa Geral Ordinaria,
na séde social desta Sociedade, a rua Presidente

Epitacio Pessoa, as 14 horas, do dia::!2 de feverei
ro proximo:

Ordem do Dia

1'. - Exame, discussão e eprovação das
tas da Diretoria, parecer do Conselho Fiscal
Balanço;

2'. _ Eleição do Conselho fiscal;
3'. _. Assuntos diversos.
Ieragué do Sul, 20 de janeiro de 1947

Bernando Grubba
Waldemar Grubba

Diretores

con

e do

COLÉGIO "BOM JESUS"
JOINVILLE - Sta. Catarina

Esse grande educandário mantem curso se

cundário completo, com os dolsciclos: - Gína

stal e e ColegiaÍ (Classico e Cientifico).

ESCOLA TÉONICA DE COMÉROIO
(Reconhecida)

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I
LOMBRIGUEIRA MINANCOPA

r�'�������/����
...

Cure seus rn.ales. e poupe
\SI.\8I\SI.\8I�.�\Em�\SI.\8I�.�\SI.\8I\SI.\8I\SI.\8I�.�\En\8l�;�®� seu bom dinheiro oom- Vermitugo suave e de pronto

,

Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados @J
.

prando na efeito Dispensa purgante e dieta!

� TOD"-!ii AS M:OlLES'Il'IAS DO ßPßßIlHO H(SPIRßI�ßIO � Ia rma c I a N ova SERVE PARAM��A;Q�E� ;D��E, CONFOR-

�
Encontram alivio imediato com c:" uso do �

de ROBERTO 1\1. HORST Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!

I 1
· . a que dispõe de maior Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

n c· O m p a p a v e sortimento na praça e ofe-
.

remédios

@ P -, I d n
-

PI' � rece seus artigos á Compre hoje mesmo uma 10MBRIGUEIRA

� �I oril � nglcD � O I!nl� @5 'preços vantajosos. MINANCORA para o seu tilhinho.

@) 0.PE�TO:mA� M�I§ �ON�E�ID� N� B�A§�L @) M'=o,�J= L-_E_'_u_m_p_ro_d...J...;tO;."..;.J.t��.;..L...;,�_b;;..fr.;;;Lt...;°L;;..rio.;;;J;.._M_in_a_n_co...ra�.-,_
.

....J

�@l®�®.;..®@i.@��®Ã®@J..®@Ã@®;®�@Ã@@JÉl ." �
.

'""
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rrefentlillra M1illJDlllCll]Dali dIe
;JJ2lr21g1illá dto §lillTI

Reqlaerimentos Despachados
Dia.19.l2.46.

1723 - Gustavo Schmldr-bras. requer -Iícença
para estabelecer-se com uma Olaria a estrada Irapo
cúzinho, Como Requer, Em 19/XII/4ó.

1724-Bernardo Grube Junior-bras. requer Al
vará de Habíre-se para alugar sua casa n. 1150,
'sito a rua Epitacio Pessôa. Idem.

1725 � João José [unkes-bres, requer rransf. imp.
terreno com area de 144.860 mts.2. sito a estrada
Ilha da Figueira, vendido a RobertG Nicolau Petry.
Idem.

1726-Ervino Ehlerr-bras. requer transf. imp. ter
reno com a aree de 11:1.405. mts2. sito a estrada
Ilha da Figueira, vendido a Pedro Zimmermann.
Idem.

1727-Ervino Ehlerr- bras. requer transf. imp. ter
reno com a area de 10.000 mts.2 sito a estrada Ilha
da Figueira, vendido a Fernando Zimmermann. Idem.

l728-Umberto Guilherme Emrnerídoerfer-bras.
requer transf. imp. de uma bicicleta, vendido (digo)
adquirido de Tecla Grossklags, Idem.

1729-Viuva Maria Büttgen bras. requer rransf.
imp. de um carro de lavoura vendido a José Bank
hardr. Idêm.

1750-Willy Günrer-bras, requer transf. irnp. de
um carro de lavoura, adquirido de Guilherme Günter,
Idem .

.

1751-Vva. Maria Büttgen-bras. requer transf.
imp. de um carro de um animal vendido a Alfredo
Büttgen. Idem.

1732-Helga Heldorn- bras. requer baixa imp.
de nrna bicicleta vendida pare fora do municipio
Idem.

1730-Erico Koch-bras, requer baixa irnp, que
recahem sobre a venda de produtos de sua fabrica
ção, porquanto continua trabalhando só, e apenas
com oficina de concertos. Idem.

1754 - Raulino Neckel-bras. requer licença fazer
um aumento na Oficina existente nos fundos da rua

Angelo Piazeira. Idem.
1755-Augusto Neitzke-bras. requer transf. imp

terreno com a area de 212.500 mts.2 sito a estrada
Caminho Pequeno, adquirido de Alvino Neitzke. Idem.

-

1756-Ricardo Richter-bras. requer rransf. imp.
terreno com a aree de l2�.500 rnteã, situado a estra
da Oueratube, comprado-de .loão Kreijeski. Idem.

l757-João Lorenzl-bras. requer baixa imp li-
cença sobre Engenho de >

açucer por não desejar
mais continuar com esse ramo de negocio. Idem.

li3S-Norberto Frankowiek-bras. requer licença
construir casa de tijolos, em sua propriedade, sitof

r _

.

a 'estrada Ano' Bom, zona rural. Idem.
1759.:......Alida Fiedler-bres .. requer transf. imp. ter

reno com a area de 152.500 mts.2 sito a estrada
Rio da Luz, adquirido de Alberto Koehn. Idem,

1740- Ioãoßallock-austrieco, requer rransf. imp.
terreno com a area de 17.500 mts.2 sito a estrada
ltapocú-Hansa, vendido a Antonio Gesser. Idem.

1741-Guilherme Trapp-bras. requer transf. iÍ11p.
terreno com a area de 22.860. mts2. sito a estrada
Três Rios do Sul, vendido a Paulo Fleger. Idem.

ôecretaríe da' Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul. 19 de dezembro de 1946.

José Pereira Lima - Secretario

Comércio e Industria

Germano Stein S. A.
JOINVILLE

Oferecelln :

Canos Galvavizados, 1/2 até 2 polegadas -

Chapas de Zinco - Chapas Galvanizadas -

Chapas Pretas - Chapas de Ferro Polidas
- Serras Nacionais e Extrangeiras, pera

todos os fins - Cadinhos para Fundi-

ção - Lixa "Americana" -

Rolamentos - Serras Para Oficinas

Mecanicas - Carbureto Canadense "di

versas granulações" - Relooio para

Guardião - Relogío Ponto -. Dinamos e Moto

res - Eixos de Transmissão - Cossinetes

Machos - Desnatadeiras "Suecas" 45.-50-65-150ltrs.
::::�.n.�::::================.::::�}�.�::::

Edital IF��G�!Imposto sobre Tabacos e De-

�
abre- o anetite e

Irivados e sobre Bebidas Alcoo- tavorece a digestão.
licas.

____.�__...._.____.____.

De ordem do snr. Co- ----------

letor, torno publico que Atença-O ,
no corrente rnez de Janei--' •

ro àrrecada-se nesta Co
letoria, o imposto acima,
referente ao 1'. semestre
do vigente exercicio.

O� Contribuintes que
não satisfazerem seus pa
gamentos no preso mar

cado, poderão- satisfaze-lo
no proximo mez de Feverei
ro com a multa de 20%.
Terminados os suprací

tados presos serão extra
idas as certldões de diví- ---------�

das para a cobrança exe

cutiva.
Coletoria Estadual de

Iaragué do Sul 2 de . Ja
neiro de 1947

Heleodoro Borges
escrivão

"MEDICAÇÄO AUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFILIS".

'1 ts í -F I L' I S

Dr. Wal�emiro Mazurec�8n
€;.Sft 81 I.'.E

Rua Mal. FÍoriano n, 152 - JARAGUÁ

Negocio de Ocasião Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
I" EUIlft DE NOGUEIRA" Por motivo de mudança vende- - Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
1 COHHIIC'DO HÁ '" ANOS ? se um otimo terreno, com boa _ Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização
��oe-.. lUoI TO'OA ,:_A"'_TIt:_ agua e prestando-se para qual- I _ Raios Intra-vermelhos e azurs.
-------- quer plantação. O mesmo dista 11 _

I t S
I

�. I
5 minutos da Vila Stein.

mpos O In Ica· Ver e tratar com o proprieta- ------------.......--------

.

.

.

rio Francisco Klein "'au com o sr. ���"'!'-����
José Ribeiro.

_
g CLINICA DB OI:.HOS - OUVIDOS - NARIZ B GARGANTA,:: moderna e primorosamente instatada do

DR. SADALLA AMIN

Baile Público
Realizar-se-á na noite do dia 8 de

Fevereiro proximo, um baile público no an

tigo salão Artur Henschel, em Estrada
Itapocú-Hansa.
O baile será abrilhantado por um otimo
JAZZ.
Proprietário: GUILHERME MOELVÉR

A' PRAÇA
Pede-se aos senhores credores e devedo

res da

"Casa Brasil"
, ,

de GUARA-MIRIM, pera dentro de 30 dies des
ta data legalisarem sua situação perante a mes
ma firme.

Guará-Mirim, 22 de Janeiro de 1947.
3x1 Vva. Albino Licnerski

It u..'" DomtçA ewAvI__
MUITO _eotlA __ A "Ao
MIUA • ..AltA A "AÇA. CO"O
UM BO" AUXIU....1t NO TltATA
M_1INtaaI: .ItA_I"LA.ELO

UB. o It

n �nl;ll} 1:11 Inl) i Btt
A SI'IUB .. APltUENTA aoB
INÚ....... I'Oft..AtI. TAl. COMO,

nu.."T1....

nc"ó,1.ILM
n..INHM

,IIJTuLM

ÚLC.""
IICZItMM

P'WItIDM

DA"TIt_

""HCHM

Encarrega-se do
preenchimento e pa
gamento das guias o

escritorio de
I

I FRANCISCO F. FISCHER
Avenida Getulio Vargas

CO.TRA CASPA,
QUEDA DOS CA

BELOS [ �EMAIS

HECÇÓES DO

�3URC CABELUDO.
T_O�!(O,�;6.fJ,#ÄR.
POR E�CHt'blCIA

Muitas Iarnílias pedem
obsequlo aos senhores ba
gunceiros de todas as nol
te�: largar de fazer folia
PeTto das casas de fami
lia" porque lugar de folia
é em outro arnblenre.
Principalmente certos

moços que querem ser

"Grandes coisas".
Francisco de Paula

õx1

Terreno-para
Chacara

Compra-se chão de al
guns margas, próximo a

cidade, de preferencia com

agua corrente. Tratar nes
ta redação, antes meio-dia.
3

:::::.: t.�::::
Assuear
B ra neo

CRISTAL

dispomos pare pron-
te entréga,

fDoenDO RHU U�ß
::::�1 t?:,::

BITTER AGUIA

é um aperitivo cientifico,

................ '

::::·:i·
.. •• .. ••• ..

�.:.::::
ERVILHAS

do Rio Grande,

artigo de ótima quali
dade.

Oferece,

Engenho RAU Lida.
..... . ...

·····i
..

1:::::::::::;{i····

Artigos pard presentes,
para o bebe até o bisavô,
tem d disposição li distin
ta população desta praça,

a conhecida
CASA REAL

, defronte ao Cine Buhr.

ESCOLA NORMAL, REGIONAL
','DIVINA PROVIDÊNCIA"

Trazemos ao conhecimento dos interes
sados a criação, neste educandário, do Curso
Normal Regional, conforme decreto n: 3657 de
6 de novembro.

O novo curso tem como escopo a forma
ção de professores pare as escolas primárias,
e abrange quatro séries anuais.

Os alunos que concluiram o curso - com

plementar (2 anos) terão acesso á õa, série' do
. Curso Normal Regional.

Os alunos aprovados nos exames do 1°.
ano complementar poderão matricular-se na

1 a. série do Curso.
Os alunos que receberam certífícado de Iconclusão do curso primário, e que tem a ida

de exigida de 15 anos, poderão inscrever-se
para os exames de admissão. Ao requerimen
to, devem juntar os documentos seguintes:'

'a) Documento hábil que prove ter a ida
de, mínima, de 13 anos e màxima de 25 anos.

b)' Certidão de conclusão do curso primá
rio. - A inscrição para os exames de admis
são será no dia 15 de fevereiro.

Para a mátricula no Curso Normal Regio
nal, são necessários os seguintes documentos:

a) Qualidade de brasileiro.
b) Atestado de sanidade física e mental

e de ausência de defeitos físicos ou de ois
túrbio funcional que inabilite para a função,
passado por médico do I!. S. P ..

c) Bom comportamento social.
d) Certificado de aprovação nos exames

de admissão.
A matricula para o Curso Normal Regio

nal estará aberta de 20 a 25 de fevereiro.
Para quaisquer outros esclarecimentos a

respeito, podem dirigir-se á diretoria deste

I educandário.

11I,=ii=!i=!!=m!!j=,,!i!ili,=,;:ji=i,=mii!!!!!i=!i�!!::;1
iiCer-res . (Sj:;:iU�i�I!�aS,

. �iii 1- i U Maleitas, Tremedeira:g
III - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - �I
i "Capsulas Antísezonlcas Iii
II M inane.ora" III
m Em Todas as Boas Farmacias ii
I� É um produto dos Laboratorios MINANCORA �I
III - .Toinville - 8ta. Catarina- ri
f!!!E;!E!!!�!;;it!!l!!;;E!�:!!!!!!i!!!!!!!I;�!!!I!I!!!i�!:!!!!!!i�!;E!

Dr. Renato "Walter
MÉDIC;O

CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA
ii Com cursos de aperfei.çoamento no

ii Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires.

II Doenças de Senhoras - Partos - C1inica
ii Geral de Adultos e Crianças.
H Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal.
u TELEFONE N. 3

�� Jaraguá do Sill - Sta. Catarina

I

CONJUNTO DB APARBLHOS MODBRNOS, UNICO NOS

BSTADOS DB SANTA CATARINA B PA.RANÁ
« Rua Abdon Batista. - defronte "A Noticia".»
HORARIO : ,10-12 e 4·6 da tarde - Hora marcapa:' 2-4

_ .loinville -

Casa de 1"&oveis
Vitõrio Lazzaris

� Jaraguá do Sul -=-_ Rua,Domingos R. da Nova ti'� Moveis, Espelhos, Vidros e vidraça�. Corta-�
se Vidros. Moldura� para Quadros qualquer

tipo. - CAIXOES FUNERARIOS
Em estoque e sob encomendas.

Enfeites para Caixões Funerários.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



«CORREIO DO POVO» Domingo, DIA 2-2-47

II
I

I

I

CASA

lofharSonnenhohl
��-------

RADIOS «ulrima novidade com absoluta garantia»
o

RADIOLAS «Pailard - ôuiça»

VITROLAS
o

«Columbia -. ôulça»
o

BICICLETAS « Inglesas»
o

«Suecas»
o

BATEDEIRi\S «Suecas»

Locais

PAG. 4'

....1111.....
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Wpll AJvan lK:atw§tteilll riii
n ii PBOPRj[ETARj[�- ii AiiiiO" Rua Marechal Deodoro, N, 158 ii

R
ii
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SECÇÃO :-:::EM, DEPO.
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Pedro Bina Martins. Passou
no dia 50 a data natalí
cia do snr. Pedro Bina
Martins, digno gerente da
agencia do Banco Indus
e Comercio nesta cidade.
Ao aniversariante, pes

soa de grande destaque
social nesta cidade, os

cumprimentos do "Correio
do Povo".

Ladrão de Galinha. O cabo
Amaro e o soldado Arau
lo, quando em patrulha
apanharam alta madruga
da do die 29 um ladrão
de galinha.
O malandro que suripl-

erla a penosa na casa do ------------------

rev. cura evanjelico, a le
vava escondida debaixo
da camisa quando os po
liciais o apanharam.

ßniversarios. Dia 10 fez
anos a menina Hiltrudes
Voigt, filha do snr. Fran
cisco Voigt. Hoje pesse a

data natalicia do jovem
Antonio Mahfud. No dia

.

5 a senhora Ana Müller
esposa do snr. José Mül
ler. Dia 4 faz anos a srta.
Lídia ôchmitr, filha do sr.

Arnoldo L. Schmitt.

III

Acaba de chegar nove

remessa de

Canetas Parker SI.
TlP. AVENIDA

"MEDICAÇÃO AUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFILIS"

Fi-' xcos E ANIi!MICOS I

Tomem.

DESNATADEIRAS

o
«nacionais e ingleses»

O
COFRES «Fiél - de rama mundial»

I

MOTORES eletrc.

o

MAQUINAS de cortar ração «das melhores marcas»

o
FOLHAS diSERRAS «pera quadros e circulares· suecas»

O
FAZENDAS em geral

o •

TERNOS para homens e rapazes
o

OASACOS e CAPAS p. Senhoras «artigos Iinlssimos»
o

de Garbardine «p, Senhoras e Cavalheiros»
o

. { \

BLUSAS « para o verão»

CAPAS

CHAPÉOS
o

«das melhores marcas das Américas»

E MUITOS OUTROS ARTIGOS _

Comprar na CASA LOTHAR SONNENHOlfL, é

comprar mais barato e poupar dinheiro.

w Mi 2 e se •

oooooooooooooooooooo�oooooooooooooooooooo

� Adolf Herrn. Schultze I
00 MARCENARIA EM GERAL 00
00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipo" da 00
00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00
00 Mantem um

..
estoque rermanente de todos (JS tipos 00

00 de MOb�has, .espec�almente para escritor!o. 00
00 INSTAtAÇOES COMPLETAS DE: 00
00 Dormitorios, Salas de 1 antar 00
00 Cópas, Escritor] JS, Movei� rusticos e outros. 00
00 M�VEIS AVULSOS COMO: 00
� Cadeiras .

�
� Poltronas fixas e giratorias �

00' Mesinhas de centro e para radio
- 00

00 E entre muitos outros, a 00
00 Caixa Registradora marca "RECORD" 00
00 Afamada pela .sua eticiencia, substitu 00
� I11do as Cantas Regístradoras de �
� elevado custo.-----,----- �

00 Toda a Mercadoria á pronta Entr'ega 00
00 RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 75 00
00 Jaraguá do Sul Sta. Catarina 00
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOO�OOOOOOOOOO
............................................n _ r �
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Dr. Alvaro Batalha - MI1ÉDj[��
CIRURGIA PARTOS,. MOLESTIAS DE SENHORAS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE
- Eletricidade Médica-

lndutoterrnia, Bisturi EletricO, Galvanocanterio
Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

- RAJOS x-
Dir'etor IUédico do Hospital "São José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
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VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"
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�: j� Re.friado.·

I W�%i�l Bronquit••d ��::�, Elcrofulop.
LL:ö.i?-.! COl'lvalesc.n�..
VI1'<HO CREOSOTADO
e , UM GERADOR DE SAúoe.
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Escrituração Mercan
til > Contabilidade -

Registo de Firmas-
Defezas Fiscais
Contratos - Naturall

sações - Gobrançes -

Serviços Comerciais
em geral.

Seguros
�LYPIRANGA'J

FOGO - ACIDENTES
TRANSPORTES - AUTO

MOVEIS.

Serraria

liuros (seniores (NOVOS)
recebeu

Tip. Avenida

Vende-se uma por pre
ço de ocasião.

.

Informações na

Tipografia Avenida

CIißicã�e OI�os, .: nöriz. 6HrDßß� I' Dill' .. ,Ai'I!I'n!hmio Tav2rsres
Professor Caledralico de Siologia do lostitíuto de Educação de Florianópolis
Ex.Chefe dos serviços clinicas e cirurgicos da especialidode no

Hospital de Caridade de Florianópolis .

Assistente do professor David Sansan. na Rio de Janeiro.

Ex�lnt�rno por" concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

o §ab21([}) (Marca Registrada)

I
formado pela faculdade de Medicina da

1IIIIIII l 1lIi!!!
Universidade do Rio de Janeiro

I
.' iW

hLUMENAU "TA. ��-,\T'\RINA

� L�m�rGlallâa. MM" weil ._. ti &fW .m. MD

{t�H�NTO
�t\lEIROS '

"t>-y,�O VIRe!:·
,J ---G':l DA «:»; (.;jt,
(�WETHt INDUSTRIAL
JOJNVILLE ,Virgem Especialid de

,:>�ßÃ� �'RCfAt
� EspEciAllOADE
j:::'::::";'�,' " ,',

conserva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez .

................................I........N
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